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Suaugusiųjų ugdymasis per 
savanorišką veiklą: Lietuvos 
skautų tyrimo įžvalgos

Vyr.sk., fil. Jurgita Melaikienė ir 
sktn., vyr.sk., fil., dr. Eglė Verseckaitė-Grzeskowiak

Įvadas

Suaugusieji, dalyvaujantys neformalaus švietimo veik-
loje, ne tik ugdo kitus, bet ir ugdosi patys. „Suaugusiųjų 
švietimas yra labai svarbi Europos Komisijos moky-
mosi visą gyvenimą politikos dalis, turinti kritinės įtakos 
įsidarbinimui, konkurencingumui, socialinei įtraukčiai, ak-
tyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. Siekiama 
suteikti mokymosi galimybes visiems suaugusiems viso 
jų gyvenimo laikotarpiu“ [1]. Europos ir pasaulio mastu 
apie suaugusiųjų švietimą ir mokymosi visą gyvenimą 
svarbą imta kalbėti praeito amžiaus aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje, tačiau didžiausias dėmesys tam pradėtas skirti 
nuo dešimtojo praeito amžiaus dešimtmečio [2].  2000 m. 
Lisabonoje Europos Taryba priėjo išvadą, kad sėkmingą 
perėjimą prie žiniomis pagrįsto ūkio ir visuomenės turi 
lydėti perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą. Todėl 
Europos švietimo ir mokymo sistemų laukia permainos. 
Jos taip pat privalo prisitaikyti. Europos Tarybos Feiroje 
išvados kviečia „šalis nares, Tarybą ir Komisiją imtis naujų 
strategijų ir praktinių priemonių savo kompetencijos 
srityse, kad būtų skatinamas visą gyvenimą mokymasis 
kiekvienam“. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas 
[3] prisiima Lisabonos ir Feiros Europos Tarybų įgaliojimą 
įgyvendinti mokymąsi visą gyvenimą. Jo tikslas – pradėti 
visos Europos diskusiją apie išsamią mokymosi visą 
gyvenimą strategiją individualiu ir instituciniu lygiu visose 
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visuomeninio ir asmeninio gyvenimo sri-
tyse. Europos Komisijos atnaujintoje moky-
mosi visą gyvenimą darbotvarkėje (2011m.) 
apibrėžta vizija, kaip Europoje iki 2020 m. 
turėtų būti plėtojamas suaugusiųjų moky-
masis. Konkretūs 2015–2020 m. prioritetai 
yra valdymas, pasiūla ir paklausa, lankstumas 
ir prieinamumas bei kokybė [4].

Mokymasis visą gyvenimą yra vienas Lietu-
vos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ 
rodiklių [5]. Vienas svarbiausių, aktua-
lumo neprarandančių elementų yra nefor-
maliajame švietime įgytos kompetencijos 
[6]. Skautų judėjimas, klasikinis neforma-
laus švietimo modelis, sudaro itin palan-
kias sąlygas įvairių kompetencijų įgijimui. 
Skautų Tautinėje stovykloje, vykusioje 
Rumšiškėse 2018 m. liepos 14-22 d., buvo 
atliktas skautų vadovų sociologinis tyrimas, 
susidedantis iš interviu bei apklausos [7].  
Jo metu įvyko 15 grupinių ir individualių 
interviu, iš viso kokybiniai duomenys buvo 
surinkti iš 57 suaugusių skautų iš keturių 
skautiškų organizacijų – Lietuvos skautijos, 
Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvių skaučių 
seserijos „Skautuva“ ir Žemaitijos skautų 
organizacijos. Respondentai atstovavo visas 
dešimt Lietuvos apskričių ir buvo iš įvairių 
amžiaus grupių, nuo aštuoniolikmečių iki 
garbaus amžiaus. Interviu respondentams 
buvo užduoti atviri klausimai apie tai, kas 
juos atvedė į skautų judėjimą, kas paskatino 
jame likti, kokie veiksniai juos motyvuoja 
ar demotyvuoja darbe su skautais, ir ką 
jiems duoda dalyvavimas skautų judėjime. 
Šiame straipsnyje daugiausia analizuo-
jami kalbintų vadovų atsakymai į pastarąjį 
klausimą – kokius įgūdžius ir savybes jie 
jaučiasi išsiugdę skautaudami, – tačiau pa-
minimi ir kiekybinio tyrimo rezultatai. Pir-
mojoje straipsnio dalyje aptariamos įvairių 
mokslininkų įžvalgos apie tai, ką suaugus-
iems duoda savanorystė. Antrojoje dalyje 
pristatomi Lietuvos skautų tyrimo rezul-
tatai, parodantys, kaip savo ugdymąsi per 

skautybę supranta Tautinėje stovykloje kal-
binti suaugę skautų vadovai.

Ugdymasis per savanorišką veiklą

Savanorystės nauda joje dalyvaujančiam 
žmogui yra plačiai pripažįstama ir patvir-
tinta įvairiais moksliniais tyrimais. Mok-
slininkai teigia, kad savanorystė turi teigiamą 
poveikį žmogaus socialinei ir psichologinei 
gerovei [8]. Vienas svarbiausių savanorystės 
nešamos naudos komponentų yra mokyma-
sis [9]. Pasak McCabe [10], „mokymasis yra 
dalis sutarties tarp organizacijos ir savano-
rio“. Savanorystė apima labai platų veiklos 
spektrą, tad tai, kokias savybes ir įgūdžius 
išsiugdys savanoriai, iš dalies priklauso 
nuo to, kokio pobūdžio veikloje jie daly-
vauja [11]. Tačiau mokslininkai pastebi, kad 
didelė dalis savanorių „netyčia“, tikslingai 
neplanuojant ir neorganizuojant ugdymo(si) 
proceso, ilgainiui išsiugdo tam tikrą pluoštą 
savybių, kurios būdingos net ir labai skirtin-
go profilio veiklose dalyvaujantiems suau-
gusiems savanoriams: pasitikėjimas savi-
mi, mokėjimas bendrauti, organizaciniai 
įgūdžiai, asmeninis tobulėjimas, gebėjimas ir 
noras prisiimti atsakomybę [12].  Savanoriai  
mokosi  ne  todėl,  kad  juos  kažkas  tikslin-
gai mokytų, o  per  patirtis,  sąveikaudami 
tarpusavyje ar stebėdami kolegų darbą, 
t.y. pats savanoriavimo procesas yra priso-
tintas ugdymosi galimybėmis [13]. Kai 
kurie tampa savanoriais būtent ieškodami 
tobulinimosi galimybių, tačiau dauguma 
savanoriaujančiųjų yra motyvuojami labiau 
altruistinių paskatų, o saviugda tampa ne-
planuota pridėtine savanorystės verte [14]. 
Tyrimai rodo, kad tai, ką  išmoksta  savano-
riaudami, žmonės gali dar sėkmingiau pri-
taikyti įvairiose gyvenimo srityse, negu tai, 
ką išmoksta savo tiesioginiame darbe [15].
Šiuolaikinėje visuomenėje ypatingai reika-
lingi tokie įgūdžiai, kaip savidisciplina, lank-
stumas ir gebėjimas kūrybiškai spręsti prob-
lemas ir reaguoti į situacijas, pasitikėjimas 
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savimi, lyderystė, atsakingumas, gebėjimas 
bendrauti ir bendradarbiausi su įvairiais 
žmonėmis, ir vienas geriausių būdų 
išsiugdyti šias savybes yra mokant kitus [16]. 
Pavyzdžiui, tiksliųjų ir gamtos mokslų peda-
gogikos studentų tyrimas parodė, kad mo-
kymasis mokant kitus 23,64 proc. dalyvių 
padidino pasitikėjimą savimi, o 10,91 proc. 
– gebėjimą komunikuoti [17]. Eksperi-
mentas, atliktas su įvairių San Francisko 
mokyklų moksleiviais, parodė, kad tie, kurie 
mokė kitus, patys išmoko daugiau, kadangi 
kitų mokymas skatina atsakomybės jausmą, 
medžiagos pasikartojimą, interaktyvumą ir 
emocinį susiinvestavimą [18]. Skautų va-
dovai, dirbantys su vaikais, tokiu būdu turi 
itin palankias sąlygas ugdytis. Sekančioje 
straipsnio dalyje aptariame, kokias savybes ir 
įgūdžius, suaugusių skautų nuomone, jiems 
padėjo išvystyti skautų judėjimas.

Suaugusių skautų savirefleksija

Lietuvos skautų tyrime dalyvavę responden-
tai kalbėjo apie įvairius teigiamus potyrius, 
akcentavo, kad dalyvavimas skautų veikloje 

jiems davė artimų draugų ir smagią veiklą 
(citatose pašnekovų kalba šiek tiek reda-
guota). Kiekybinėje tyrimo dalyje apklausos 
anketą užpildė 514 suaugusių skautų, ir apie 
60 proc. iš jų (308 respondentai) sutiko su 
teiginiu, kad skautų veikla jiems padeda 
pamiršti savo problemas. Ne vienas interviu 
pašnekovas vertina galimybę atitrūkti nuo 
kasdienybės, užsimiršti: „Atitraukimas yra 
nuo kasdienybės, tai yra grįžimas <...> į mano 
vaikystę, mano pradžią – karstymasis po 
medžius, buvimas vaiku, nerūpestingumas, 
tai tas mane ir veža. Galvos išvalymas. Ta 
veikla gera, iš tikrųjų, matau, kad naudinga 
vaikams, tuo pačiu, kaip sako, ir man atitrūkti 
nuo kasdienybės rūpesčių visų kartais, nors 
kitą kartą išeini galvodamas, kad čia sutruk-
siu laiko, vietoj to, kad pasidaryčiau, bet iš 
kitos pusės, yra pliusų daugiau negu minusų, 
nes išsivalai smegeninę savo ir su naujom 
idėjom grįžti vėl į kasdienybę, gal matysiu 
dabar, kaip šįmet bus, iš po tos stovyklos, 
galbūt aš su visai kitom idėjom grįšiu į savo 
kasdienybę.“ ( Jolita, LS Tauragės kraštas). 
Vadovė iš Telšių krašto pastebėjo, kad, kai 
turi asmeninių problemų, „sėdėjimas na-
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mie prie gero nepriveda“. Įdomu pastebėti, 
kad vidutinio amžiaus skautų vadovai teigė, 
kad dalyvavimas skautų veikloje jiems yra 
kaip kompensacija už tai, ko negalėjo pat-
irti vaikystėje dėl tuo metu egzistavusios 
politinės sistemos ir primestos pionieriškos 
ideologijos.

Mokslininkai pabrėžia, kad galimybė kažko 
išmokti gali būti vienas iš esminių motyvų 
įsitraukti į savanorišką veiklą [19]. Grafikas 
rodo, kad beveik pusė suaugusių savanorių, 
dalyvavusių Lietuvos skautų apklausoje, 
teigė, kad galimybė išmokti kažko naujo yra 
vienas iš juos labai motyvuojančių veiksnių. 
Panašus skaičius minėjo, kad juos labai mo-
tyvuoja galimybė išbandyti, pažinti save.

Įvairių mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad 
savanoriavimo teikiamas saviugdos galimy-
bes ypatingai vertina jaunesni suaugusieji 
[20]. Lietuvos skautų apklausoje ši tendenci-
ja taip pat išryškėjo: galimybė išmokti kažko 
naujo (Spearman‘o rho= -0.191, p=0.000) 
ir išbandyti, atrasti save (Spearman‘o rho= 
-0.170, p=0.000) labiau motyvuoja jaunesn-
ius savanorius. Kokybiniame tyrime sa-
viugdos vertę dažnai akcentavo jauniausi 
pašnekovai – kandidatai į vyresniuosius 
skautus. Viena jų pabrėžė: „tu gali skirtin-
gose srityse tobulėti. Ir iš esmės tas pats ir 
laiko, kiek tu gali išmokti visiškai kardi-
naliai skirtingų įgūdžių ir kiek tu gali pats 
tobulėti ir padėti dar kitiems tobulėti. Man 
atrodo, kad čia yra vieta, kur gali išsibandyti 
pats save įvairiausiose srityse, ir gali nebijoti 
kažką padaryt blogai <…> gali mokytis, gali 
tobulėti. Ir dar gali sužiūrėti, kas tau labiau-
siai tinka.“ 

Jūrų skautų vadovas Jonas prisimena savo 
pirmuosius vadovavimo metus, kai pats dar 
buvo paauglys: „mes ir buriuodavome, ir 
irkluodavome, ir skęsdavome, ir gelbėdavom, 
žodžiu, tokia grynai praktika, be jokių saugu-

mo garantijų. Natūraliai tokiose situacijose 
atsiskleidžia ir lyderystė, ir tas toksai maty-
mas ir strategavimas, kaip čia ką daryti, <...> 
pasiruošimai būdavo tokie minimalistiniai, 
tokie be patirties, iš savo klaidų besimoki-
nant. <...> reikėdavo vis kokius kursus prav-
esti, dar kažką tai, tada tas augimas toksai 
atsirado, nes atsirado poreikis, atsirado mo-
tyvacija domėtis. Atsimenu, tenai imdavome 
tada knygas, kokias tiktai turėdavome, skai-
tydavau, iš to imdavau sau kažką tai, ir tada 
improvizuodamas kurdavau visokius kursus 
<...>. Aš sakyčiau, ne vienas dalykas, labai 
daug tokių susidėjo, kad žaidimo forma 
kopi į viršų, mokaisi ir patampi vadovu.“ 
Jonas pabrėžė, kad poreikis išmokyti kitus 
priverčia vadovus pačius išmokti reikiamus 
dalykus.

Ugdomąją skautybės naudą įvardijo visi 
kokybinio tyrimo dalyviai. Atsakymuose 
į atvirą interviu klausimą apie tai, ką 
konkrečiai juose išugdė dalyvavimas skautų 
judėjime, pašnekovai dažniausiai minėjo 
dvi pagrindines sritis – (1) asmenines, būdo 
savybes ir (2) socialinius-praktinius įgūdžius. 
Dažniausiai respondentų minimos savybės 
yra sąmoningumas ir gebėjimas reflektuoti, 
pasitikėjimas savimi ir savarankiškumas, 
lyderystė, atsakingumas, aktyvumas, pozi-
tyvumas, mokėjimas lanksčiai reaguoti į 
situaciją, prisitaikyti, susivaldyti. Respon-
dentai taip pat išskyrė organizavimo, admi-
nistravimo, laiko planavimo, darbo koman-
doje įgūdžius. Šalia šių universalių savybių 
buvo minimi su skautų veiklos specifika 
susiję praktiniai išgyvenimo gamtoje ir 
pasirūpinimo savimi įgūdžiai bei skautiškos 
patirties metodinė nauda bendraujant su 
vaikais. Toliau pateiksime pavyzdžių, kaip 
kalbinti vadovai reflektuoja savo ugdymąsi 
minėtose srityse.

Didelė dalis pašnekovų teigė, kad skautau-
dami jie tapo sąmoningesni: „pradedant 
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nuo paprasčiausių dalykų,  kad daug labiau saugai gamtą,  
nes jei  nuo  pat  mažų  dienų  ar nuo paauglystės  tuose  
skautuose pripratina, kad niekur nepalikt nė šiukšlytės, kad 
viską tvarkingai...“ (Ugnė, LS Vilniaus kraštas). 

Viena dažniausiai minimų sričių, kuriose skautybė ugdo 
sąmoningumą, – pilietiškumas, patriotizmas, savo šalies 
istorijos ir kultūros vertinimas, ypač lietuvių liaudies 
dainos. Viena skautų vadovė iš LS Tauragės krašto teigė: 
„Ta praeitis, ta istorija, tas patriotiškumas man tikrai ne 
iš vadovėlių, ne iš šeimos, bet iš skautų yra.“ Ugnė iš LS 
Vilniaus krašto minėjo įvairius skautų veiklos aspektus, 
kurie jos nuomone, ugdo pilietiškumą: „Vien visa tai, kad 
mes turime visą laiką atiduoti pagarbą vėliavai, turime 
uniformas, atributikas. Dainuojame tradicines dainas ir 
mokomės jų, tai yra, saugom tą istoriją, palikimą. Savo 
lietuvišką identitetą pabrėžiam per įvairias veiklas ir ug-
dome diegdami šitas vertybes, saugodami istoriją, tradicijas 
ir meilę tėvynei, pagarbą.“ Martyna iš LS Klaipėdos krašto 
jai pritarė ir pridėjo: „Dar visos valstybinės šventės, kuriose 
dalyvaujam. Ir dar tas faktas, kad šiaip ne gėda išeiti su uni-
forma į miestą. Man atrodo, tai prisideda prie pilietiškumo 

Tautinės stovyklos “Laužų karta” organizatoriai. Fot. D.Beržinis.
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ugdymo.“ Nors pilietiškumas pirmiau-
sia daugumai respondentų asocijuojasi su 
valstybinėmis šventėmis ir kitais išoriniais 
atributais, jie taip pat akcentuoja skautybės 
poveikį kasdieniam piliečio sąmoningumui. 
Viena kandidatė į vyr. skautes pabrėžė: „Dar, 
man atrodo, labai toksai atsakomybės jaus-
mas, kai, va, čia, atrodo, pasiimi pareigas, 
kad ir organizuojant kokią nors stovyklą, ir 
atrodo, pavesi žmones, visa stovykla pradės 
byrėt po truputį. Tai lygiai taip pat, kai esi už 
skautų ribų, pavyzdžiui, darbe, ir matai, kaip 
žmonės – baigias darbo valandos, jau eina, 
nors darbų nepabaigė. O <...> kitiem reikia 
kapstytis paskui. Nu tai yra tiesiog toks jaus-
mas, kad aš negaliu sau leisti. Tai šitas labai 
stiprus. Ir vertybių sistema tokia, kur savęs 
neišduodi.“

Ne vienas pašnekovas pabrėžė, kad skautų 
veikloje išsiugdė pareigingumą, aktyvumą 
ir gebėjimą prisiimti atsakomybę. Vadovė iš 
Telšių prisipažino, kad „sąžinė graužia, jeigu 
kažko tu nedarai <...> negerai jautiesi“. Saulė 
iš LSS teigė: „galbūt tasai toks aktyvumas, 
kuris... kad negalvot, jog jeigu yra kažkokia 
situacija, kad visada atbėgs kas nors kitas iš 
minios, o būti tuo žmogumi minioj. Aišku, 
irgi ne visada čia sekasi ir ne visada tobu-
lai galima šitą padaryti, bet skautai to moko, 
man atrodo, vienas iš didesnių dalykų – būti 
aktyviu žmogum.  <...> lyderystės įgūdžių, 
kaip dabar ten mėgstama įvardint galbūt. 
Nors... nežinau, nemanau, kad aš labai ten 
toks iš tų žmonių, kurie visad gali būti tame 
vaidmenyje, bet kartais irgi, kai reikia, vat ar 
ten su vaikais, pavyzdį rodyt ar panašiai, tai 
tiesiog ir tame vaidmenyje kažkaip galima 
būti. <...> Na, vienas iš pagrindinių dalykų 
galbūt – pasitikėjimas savimi, kurio gal ir 
dabar dažnai man pritrūksta, bet jeigu ne 
skautai, tai iš viso jo.. nulinis būtų.“

Įdomu paminėti, kad didesnį pasitikėjimą 
savimi, nebijojimą išsakyti savo nuomonę, 
viešai kalbėti minėjo labai įvairaus amžiaus 

respondentai – nuo kandidačių į vyr. skautes 
(„Aš tai tapau pasitikinti savim. Ir... manau, 
kad būtent skautai mane paverčia, verčia, 
vertė geresniu žmogumi. Nes čia tiesiog 
perlipu per save ir dažnai pamatai save vi-
sai kitom akim, ir tada tu pradedi augti tuo 
pačiu metu.“) iki nemažai patirties turinčių 
vadovų („Šiaip tai skautuose šitą dalyką 
išmokau. Aš pradžioj nekalbėdavau. Ir 
pradžioj skautų, kai susėda ratu, iš kur, kiek 
skautauji, o Dieve, kol mano eilė ateina, taip 
aš ten... vos nenualpstu kelis kartus. Tikrai, 
aš buvau ta, kuri nekalba. Nu su savais. Bet 
su nepažįstamais... Išdrąsino.“ (Aušra, LS 
Klaipėdos kraštas)).

Skautavimas leidžia pabūti situacijose, ku-
rioms reikia daug drąsos, išeiti iš komforto 
zonos: „aš galbūt šimtą kartų esu skautuose 
įmesta į tokią situaciją, kur aš nežinau, kaip 
tai padaryti, bet kažkaip padarau.“ (Dalia, 
LSS vadovė). Skautų veikloje išsiugdytas 
pasitikėjimas savimi, drąsa praverčia skautų 
vadovų kasdieniniame gyvenime, profesinėje 
veikloje: „jei nebūčiau skaute, būčiau papras-
ta, kultūringa kaimo mokytoja. Tave išmeta iš 
komforto zonos <..> tu išgyveni arba ne. Bet 
kai matai, kad už tave mažesni išgyvena, ar 
už tave vyresni išgyvena, tai susiimi ir paskui 
įdomu tampa. Drąsos iš tikrųjų daug davė, 
tvirtumo, savo nuomonės laikymosi. <...> 
Nieks nebežiūri į mumis kaip į tas tokias 
visiškai durneles, kurios laksto po miškus 
su vaikais nežinia dėl ko, nes mokam už tai 
atstovėti. Mes tvirtos, matom prasmę <...> 
drąsiau gali reikšti savo nuomonę.“ (vadovės 
iš LS Telšių krašto). Vadovė iš LS Tauragės 
krašto pabrėžė, kad skautuose išmoko „gal 
to vadovavimo tokio. Lyderystės, kaip čia 
sakyt. Metodikos, ar kas čia. Kaip vadovauti, 
kaip valdyti tą didesnę grupę, nuo mažesnės. 
Kalbėti masėj žmonių. Kad nedrebėtų.“.

Gebėjimą bendrauti su įvairiais žmonėmis, 
dirbti komandoje, rasti kompromisus minėjo 
nemažai respondentų. Martynas iš LSS 
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akcentavo: „Skautuose yra daug skirtingų 
žmonių, ir tu tiesiog iš jų semiesi idėjas, mo-
kaisi ir taip tobulėji.“  Tos pačios organizacijos 
vadovė Dalia teigė, kad išmoko „bendravimo 
su vyresniais žmonėmis ir diplomatijos. Pas 
mus buvo laikas, kada sąjungoje vyko tokia 
kartų kaita. Mes sąjungoje neturėjom tokios 
vidurinės kartos ir mums reikėjo kažkaip 
susitarti su tais vyresniais, kad mes čia norim 
kažkaip judinti tą mūsų sąjungą, kad ji-
nai gyvuotų. Ir reikėjo su jais tartis. Tai čia 
buvo labai sunkus metas, galbūt jau [prieš] 
dešimt metų, bet labai daug davė – būtent 
išmokti jų klausytis, svarbiausia yra juos 
išklausyti ir tada kažkaip tai jau bendrauti. 
Tai pagarbos vyresniam žmogui labai daug. 
Ir tuo pačiu, kai žiūriu aš į juos, tai kaip vai-
kas, tikriausiai, žiūri į mane ir mato kažkokią 
tai patirtį, tai aš į juos irgi išmokau žiūrėti 
kaip į neišsemiamą žinių, patirties šaltinį.“ 
Vyr.sk. kandidatės pastebėjo, kad skautauda-
mos išmoko kantrybės, nemažai pašnekovų 
minėjo, kad tapo pozityvesni ir labiau susiv-
aldantys.

Nors bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius ugdo visų sričių savanorystė, tačiau 
skautiškos veiklos specifika duoda itin daug 
patirties bendravime su vaikais, kas ypatingai 
aktualu pedagogams. Jolita iš LS Tauragės 
krašto pasakoja: „buvo laikotarpis, kai su-
pratau, koksai lobis čia yra. Kad man pačiai, 
kaip žmogui, kaip mokytojai, kiek daug davė 
buvimas šitoj organizacijoj. Metodikų, su-
pratimo, požiūrių, įvairovės tos tokios, nes 
kai gyveni tokioj kaimiškoj vietovėj, tai vis 
tiek tas margumynas yra šiek tiek... siauresn-
is. Visą laiką jaučiau tą tokį platų pulsą. Man 
neleido užstrigti savo tam tokiam siaurame 
mano aplinkos rate.“ 

Betarpiškesnio bendravimo su vaikais 
naudą pedagogams paminėjo respondentai 
iš įvairių organizacijų. Pavyzdžiui, vadovė 
Agnė iš Žemaitijos skautų organizaci-

jos teigė: „Man tai gal duoda labiau tokio 
pasitikėjimo jaunesniu, nes aš, pavyzdžiui, 
dabar šitoj stovykloj turiu jaunesniuosius 
skautus, ir pirmą dieną aš stengiausi jiem 
visiem iš paskos lakstyti, visus krūvoj laikyti, 
kad nieks neišsilakstytų, nieks neišsibėgiotų 
pačią pirmą dieną. Jau vakar, ant vakaro, po 
pietų, aš jau matau, kad jie patys puikiausiai 
visur pareina, nueina, toks pasitikėjimas la-
biau atsiranda, nebereikia jų gaudyt, ir su-
pranti, kad nu jie ... jie visai šaunūs skautai, 
nors ir mažiukai atrodo, bet jiems nereik 
prie kojos stovėt ir iš paskos visur eiti. Tokio 
pasitikėjimo labai duoda. Tai labiau pažįsti 
žmones, nes tu esi vadovas ir su kiekvienu 
turi labai artimą ryšį palaikyt.“ Viena iš vyr.
sk. kandidačių akcentavo: „aš jiems [vai-
kams] duodu kažką, ir aš iš jų išmokstu, ir 
mes tokie viena chebrytė, kurie mokomės 
kartu, vieni iš kitų.“ Vadovės iš Telšių krašto 
pabrėžė: „lengviau yra prisitaikyti prie 
šiuolaikinio jaunimo <...> iš skautų mes į 
darbą pasiimam <...> kai mokytojas stovi 
ne prieš vaikus, o yra su vaikais, ir tada tave 
girdės tiktai, ne kai tu ant pakylos stovėsi 
ir tu vadovausi, o kai tu būsi su jais, ir tada 
natūraliai tave girdi, klauso, – reikia daryti, 
būti kartu, o ne vadovauti“.

LS vadovė Jolita iš Molėtų pabrėžė, kad 
skautiška metodika gali praversti įvairiose 
srityse, nuo kūno kultūros iki pasau-
lio pažinimo. Skautiškos veiklos pobūdis, 
stovyklavimas gamtoje sudaro terpę ug-
dytis specifinius praktinius įgūdžius greta 
universalesnių savybių, kurias įmanoma 
išsiugdyti ir kitose savanoriškose veiklose. 
Dalyvavimas skautų veikloje neatsiejamas 
nuo stovyklų, žygių, iškylų gamtoje. Su tuo 
susijusius praktinius įgūdžius išsiugdo ne tik 
vaikai, bet ir jiems vadovaujantys suaugusieji. 
Ne vienas vadovas minėjo, kad skautaudami 
išmoko šeimininkauti, įsirengti stovyklavietę, 
pasirūpinti savimi. Ypatingai praktinius 
įgūdžius akcentavo vadovai iš LSS. Mar-
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tynas teigė: „Tai visų pirma man tai davė tą savarankiškumą, kurį 
tu čia gali išmokt. Būdamas vaiku tu išvažiuoji kažkur į mišką, į 
stovyklą, tau reikia tuos pačius daiktus tvarkytis, indus plautis, 
maistą gamintis ir panašiai. Ir tu to išmoksti, ko, greičiausiai, na-
mie būdamas išmoktum sunkiau.“ Kasparas prisimena: „per tuos 
8 metus tai daug ko išmokom <...> savarankiškumą. Kiekvienas 
stovyklas, kai būdavom, kartais savaitę, kartais dar daugiau, tek-
davo praleisti vienam, atskirai nuo savo šeimos, tekdavo pačiam 
prisižiūrėt save. Labai nuo pat pirmų stovyklų irgi išmokė tos pi-
onerijos darbų, kas buvo labai faina. Anksčiau savo vaikystėje ir su 
broliais, ir su pusbroliais statydavom visokius statinius, darydavom 
tai su vinim, o čia atvažiuoji ir tau rodo, kaip galima to pačio tvir-
tumo padaryti naudojant paprastas virves. Tų pačių mazgų įvairovė. 
Išmokau, kaip išgyvent miške. Daug tokių išgyvenimo pamokų 
gavom.“ Paklausus, ką išmoko skautaujant, Dalia atsakė: „Viską! 
Pradedant nuo to, kad pirmą kartą gyvenime, kada gaminau sriubą, 
tai skautų stovykloje, kada buvau pirmą kartą virėja skautų stovyk-
loje, ir aš pirmą kartą ten išviriau burokėlių sriubą. Tai va, nuo to 
laiko išmokau gaminti valgyti.“ Jai pritarė Kastytis: „Praktiškai irgi 
naujų įdomių dalykų: ir mazgų rišimo, ir statinių statymo, ir visokių 
tokių organizacinių klausimų. Savotiškai toje virtuvėje pabūti yra 
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tikrai naudinga kiekvienam – tu čia vis tiek 
daugiau ar mažiau pasisemi tos patirties ir 
tai yra gerai.“

Tarp praktinių įgūdžių, itin aktualių suau-
gusiems žmonėms, reikėtų paminėti 
gebėjimą organizuoti veiklą, planuoti savo 
laiką. LS Šiaulių krašto vadovės Eglė ir 
Janina viena papildydama kitą kartojo, jog 
išmoko „koordinuot, organizuot, valdyt 
srautus labai didelius žmonių, ar ne... Ir ne-
jaust, kad tu tą darai, tiesiog, įsilieji ir... pa-
sidalint darbą kažkaip produktyviai, žinai, 
ko aš kartais pasigendu, sakykim, savo darbo 
kolektyve, ar ne, ten kai... nu, va čia taip 
susėdom, žinai: „tu tą tą tą darai“ – viskas, 
supratau, einu ir darau, nesvarbu, kad gal, 
žinai, nelabai žinai, bet aš darau ir nebam-
bu“. Jūrų skautų vadovas Jonas apibūdino 
skautaujant išsiugdytą požiūrį: „Aš keičiu 
tą, ką aš galiu pakeisti, o ko negaliu pakeisti, 
tai ką padarysi. Tai tie dalykai panervuoja, 
bet aš pasinervuoju, paburbu ir judu toliau, 
pasižiūrėjęs, ką aš galiu padaryti. Tai aš tada 
taip ir žiūriu, kad jeigu ten, tarkime, reikalas 
yra tokio didumo, didžiulis, ir jo neįveiksiu 
per metus, tai aš jį tada susikapoju į metus, 
į ketvirčius, į pusmečius, ir sakau, na, tai 
nuo ko aš čia turiu pradėti, kur yra pirmo 
žingsnio teorija, aš vat laikausi to principo, 
jeigu net ir begalinis darbas yra, tu turi nusi-
matyti, aiškiai įsivardinti, kiek jis tau laiko 
gali užtrukti, nusimatyti pirmą žingsnį, antrą 
žingsnį, trečią žingsnį, tada pasigalvoti gerai, 
ir tada eiti jau žingsnį, ir tada viskas pradės 
judėti į priekį.“

Su organizaciniais įgūdžiais susiję ir admin-
istraciniai. LSS vadovė Dalia su šypsena 
pasidalino: „sužinojau, kas yra projektų 
rašymas, sužinojau, kas yra buhalterijos tvar-
kymai, visokie šitos.. em.. teisinės kalbos 
terminai. Ko tik neišmoksti!“. Jai pritaria LS 
Telšių krašto vadovė: „Organizavimo, ad-
ministravimo – tai, ko nereikia mūsų kole-

goms, jie išsiverčia be tokių dalykų, o mes tai 
išmokom. Projektų rašymo, bendravimo su 
visokiais žmonėm. Dabar atrodo keista, kai 
daro mažą renginuką su trisdešimt vaikų ir 
tokį stresą sukelia mokykloj, o čia šimtus pa-
sidarai, viskas yra sustyguota, viskas aišku.“ 
Net 85,8 proc. apklausoje dalyvavusiųjų 
skautų (441 iš 514 respondentų) sutiko, kad 
tai, ką jie išmoko skautaudami, praverčia jų 
profesinėje veikloje. Tai patvirtina kitose 
šalyse atliktus tyrimus apie savanoriškos 
veiklos naudą ugdant savybes ir įgūdžius, 
kurie gali būti pritaikomi kitose gyvenimo 
srityse [21]. 

Skautų vadovų ugdymosi patirtį galima api-
bendrinti jūrų skautų vadovo Jono citata: 
„tam tikros situacijos mokina ir ugdo, ir 
aš sakyčiau, kad aš mokau kažką ir kažkas 
mane moko, ir mes visi mokomės, ir skautų 
terpė yra ta terpė, kur tas geriausiai vyksta.“

Išvados

Šiame straipsnyje apžvelgta viena 
svarbiausių   savanoriškos  veiklos   teikiamų 
naudų  –  galimybė  išsiugdyti  įvairias  
naudingas savybes ir įgūdžius. Įvairūs pasau-
lyje atlikti tyrimai parodė, kad savanorystė 
nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio 
ugdo pasitikėjimą savimi, organizacinius 
gebėjimus, sąmoningumą, gebėjimą ben-
drauti ir bendradarbiauti. Lietuvos skautų 
vadovų tyrimas, atliktas 2018 m. liepos 
mėnesį, patvirtino šių savybių ugdymą(si) 
skautų veikloje. Greta universalių asmeninių 
ir socialinių įgūdžių, skautų veikla taip pat 
duoda pridėtinės vertės lavindama prak-
tinius įgūdžius ir ypač aktualų pedago-
gams gebėjimą dirbti su vaikais. Dalyvavi-
mas skautų veikloje duoda daug teigiamų 
emocijų, kuria glaudžią bendruomenę, tačiau 
svarbu akcentuoti, kad ji neapsiriboja vien 
tik maloniu laiko praleidimu, bet ir padeda 
tobulėti į ją įsitraukusiems savanoriams.
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